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الفحيحيل انتزع لقب الناشئين 

وكاظمة بطل كأس اتحاد ألعاب القوى 
االنطالق من »جابر األحمد« والتتويج في فندق هوليدي إن السالمية 

استكمال مراحل رالي الكويت الدولي اليوم 
يس����تكمل اليوم س����باق رالي 
الكوي����ت الدولي )اجلولة الثانية 
لبطولة الشرق األوسط للراليات( 
الذي يقام حتت رعاية نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
التنمية  الدولة لش����ؤون  ووزير 
ووزير الدولة لش����ؤون اإلسكان 
الشيخ احمد الفهد، وينظمه النادي 
 )KT( الكويتي للسيارات الدولي 
بالتعاون مع نادي الربع ميل، حيث 
ينطلق من املركز الرئيسي للرالي 
في مجمع ميادين الشيخ صباح 
األحمد االوملبي بنادي الرماية في 
09:51 صباحا منافس����ات املرحلة 
الس����ابعة )جابر االحمد( مبسافة 
تبلغ 11 كم، على ان تنطلق املرحلة 
الثامنة في اجلهراء )الشهيد فهد 
األحم����د( 10:09 صباح����ا، وتبدأ 

التاس����عة )الرماية( في  املرحلة 
10:57 صباحا.

ويعاود املتسابقون في 12:30 
ظهرا االنطالق للمرحلة العاشرة 
)جابر األحم����د(، وفي 12:48 تبدأ 
منافسات املرحلة احلادية عشرة 
)الش����هيد فهد األحمد(، ويختتم 
الرالي بإقامة املرحلة الثانية عشرة 
)الرماية( في 01:36 ظهرا، في حني 
حدد موعد الصيانة في 01:51 ظهرا، 
ويباشر املتسابقون بعدها اجراءات 
الصيان����ة قبل جتمعهم في فندق 
هوليدي ان الساملية الذي سيتخلله 

حفل التتويج.
وسيتوج الش����يخ احمد الفهد 
املتسابقني في الساعة ال� 4 عصرا 
على املنصة التي شيدت في مواقف 
الفندق، بحضور نائب رئيس االحتاد 

الدولي ورئيس االحتاد اإلماراتي 
السابق  العاملي  البطل  للسيارات 
محمد بن سليم، اضافة الى نائب 
الدولي للدراجات  رئيس االحتاد 
ورئيس االحتاد القطري للسيارات 
ناصر بن خليفة العطية، ورئيس 
االحتاد السعودي للسيارات األمير 
سلطان بن بندر آل سعود، كذلك 
املدي����ر اإلقليمي األول في االحتاد 
الدولي س����ابقا السويسري بيتر 
ديكويالر ممثال خاصا عن رئيس 
االحتاد الدولي للسيارات جان تود، 
التنفيذي للبطولة  املدير  بجانب 

عيسى حمزة.
م����ن جهته، ق����ال املدير الفني 
للبطولة وليد مهيار ان هناك بعض 
الواجب على املتسابقني  القوانني 
التقيد بها خ����الل املراحل واهمها 

االلتزام مبس����ار كل مرحلة وعدم 
االبتعاد اكثر من 5 امتار، مشيرا 
الى ان جه����از التتبع املوجود في 
كل سيارة يحدد موقع كل سيارة 

.)GBS( على موقع
واضاف انه في حال اكتشاف 
ان خروج املتس����ابق عن املس����ار 
سيقلص من مسافة السباق فان 
جلنة التحكيم ستتخذ قرارا يؤثر 
على نتيجة املتسابق، اما في حال 
اكتشاف عدم تأثيرها على سيره 
وابتعاده عن املس����ار املعني وانها 
ستؤثر سلبا ال يتم معاقبة السائق، 
موضحا ان العقوبة ستكون بحسب 

املعطيات.
وأشار الى ان السيارات تخضع 
الس����باق نوعا  الفحص قبل  الى 
من الروتني والتركيز على سالمة 

السائق، موضحا ان الفحص ال يركز 
كثيرا على األمور التقنية والفنية 
والتي جترى على الس����يارة بعد 
نهاية السباق حيث سيتم فحص 

السيارة جذريا.
واض����اف ان املرحل����ة الثانية 
تنطلق بعد انتهاء اخر متس����ابق 
في املرحلة االولى، مشيرا الى ان 
نتائج كل مرحل����ة غير مرتبطة 

باملرحلة السابقة.
وأكد تواصله مع منافس����ات 
السباق في جميع املراحل والسباقات 
من خالل مساعديه املنتشرين على 
املراحل،  طول املسار وفي جميع 
الطالعه على جميع األمور اخلاصة 
بالرال����ي وما يحدث ف����ي امليدان، 
مضيف����ا ان عملي����ة املتابعة تتم 

بالتنسيق مع مركز العمليات.

أرجنتينية »تتعرى« احتجاجًا 
على األخطاء التحكيمية 

»سوبر« يحدد 2 أبريل لمواجهة األهلي 

الشباب يواصل الصدارة والكهرباء هددت التضامن

 القاهرة ـ سامي عبد الفتاح
يواصل األهل����ي تدريباته صباح اليوم على 
ملعب مختار التيتش باجلزيرة، رغم عودة بعثة 
الفريق من السعودية، عقب أدائها ملناسك العمرة، 
بع����د الفوز الكبير الذي حققه على القادس����ية 
السعودي 5-1، في اللقاء الودي الذي جمعهما 
مبناس����بة تكرمي جنم القادسية املعتزل غازي 
عسيري.  وكان املدير الفني لألهلي البرتغالي 
مانويل جوزيه قد أص����ر على مواصلة الفريق 
لتدريباته فور عودة البعثة مباشرة من السعودية 
حت����ى ال يفقد الالعب����ون تركيزهم الذي وصل 
إلى معدل جيد، خاصة ان ضيق الوقت يهاجم 
الفريق األحمر قبل مباراته املهمة مع فريق سوبر 
سبورت بطل جنوب افريقيا، املقرر إقامتها يوم 

18 من الشهر اجلاري على ستاد الكلية احلربية 
مبصر اجلديدة، في إطار منافسات الذهاب لدور 

ال� 32 بدوري أبطال افريقيا.
وفى السياق ذاته حدد نادي سوبر سبورت يوم 
2 ابريل املقبل موعدا ملباراة العودة أمام األهلي 
في جنوب افريقيا، في مدينة ملبويو التي تبعد 

200 كيلومتر عن العاصمة جوهانسبرغ.
من جانب آخر، استمعت نيابة األموال العامة أول 
من أمس ألقوال احملامى مجدي املتناوي في البالغ 
الذي تقدم به ضد رئيس املجلس القومي للرياضة 
حسن صقر يتهمه بإهدار املال العام، بعد التعاقد 
مع إحدى شركات التس����ويق واإلعالن األملانية 
للترويج للملف املصري الستضافة دورة ألعاب 

البحر املتوسط 2017 مببلغ مليون يورو.

مبارك الخالدي
كادت االنارة الضعيفة مبلعب نايف الدبوس بنادي 
الفحيحيل ان تتسبب في ايقاف مباراة الفحيحيل 
والتضامن مس����اء امس في اجلولة ال� 17 من دوري 
الدرجة االولى والتي انتهت بالتعادل 1-1 حيث اوقفت 
املباراة ملدة ربع س����اعة قبل ان يقرر احلكم هاشم 
الرفاعي اس����تكمالها وسط احتجاج العبي واداريي 
فريق التضامن واستطاع مهاجم الفحيحيل سعود 
فريان تس����جيل هدف الس����بق لفريقه د54 وادرك 
البرازيلي برنس التعادل للتضامن في الوقت بدل 
الضائع ليرتفع رصيد التضامن الى 28 الى في املركز 
الثان����ي كما ارتفع رصيد الفحيحي����ل الى 12 نقطة 

في املركز االخير. وواصل فريق الش����باب صدارته 
للفرق على الرغم من تعادله مع فريق الصليبخات 
1-1 وارتفع رصيد الشباب الى 33 نقطة فيما ارتفع 
رصي����د الصليبخات الى 19 نقطة وتقدم الش����باب 
عبر مهاجمه عقيل جابر د64 واستطاع عبدالرحمن 
عشوان ادراك التعادل في الوقت بدل الضائع وشهدت 
املباراة طرد العب الشباب ماركوس ديكوز احلصول 
على البطاقة الثانية وادار اللقاء احلكم الدولي ناصر 
العنزي، وتعادل خيطان م����ع اليرموك بعد مباراة 
مثي����رة 2-2 وارتفع رصيد خيط����ان الى 25 نقطة 
في املركز الثالث بينما حافظ اليرموك على مركزه 

اخلامس ب� 17 نقطة.

ولم تكشف ميلينا البالغة من 
العمر 31 عاما عن موعد التعري 
أمام مبنى االحتاد األرجنتيني 
لكرة الق���دم والواقع في قلب 

العاصمة بوينس أيرس.

من تك���رار األخطاء التحكيمية 
القاتلة في حق فريقها أول بويز 
والتي أدت إلى إقصاء 3 العبني 
في األيام األول���ى من البطولة 

احمللية.

إيالف: في ظاهرة غريبة في 
عالم الساحرة املستديرة، قررت 
فنانة استعراضية أرجنتينية 
التظاه���ر أمام مبن���ى االحتاد 
األرجنتيني لكرة القدم احتجاجا 
التحكيمية ضد  على األخطاء 
فريقها املفضل في الدوري احمللي 

على طريقتها اخلاصة.
وقررت الفنانة هوت ميلينا 
املشهورة بتقدمي أدوار اإلثارة، 
االحتجاج اعتراضا على األخطاء 
التحكيمية ضد فريقها املفضل 
في ال���دوري األرجنتيني أول 

بويز.
صحي����ف���ة  وذك������رت 
التي  الفرنسية  »لوباريزيان« 
نقلت اخلبر أن طريقة االحتجاج 
واالعت���راض هي التي أحدثت 
دويا كبيرا عندما قررت الفنانة 
هوت ميلينا الوقوف أمام مبنى 
الكرة في بالدها عارية  احتاد 

متاما من دون مالبسها.
وتبدي ميلينا غضبا واسعا 

فورالن للزواج من نارا
اعلن االورغوياني دييغو فورالن جنم اتلتيكو مدريد االسباني 
رغبته في الزواج من عارضة االزياء االرجنتينية احلسناء زايرا 

نارا عقب نهاية موسم كرة القدم في اسبانيا.
واعلنت ادريانا ش���قيقة فورالن لوسائل االعالم احمللية هذا 
اخلبر الس���ار دون حتديد موعد الزفاف او مكانه، واكتفت بنقل 

فرحة االسرة باحلدث السعيد دون تفاصيل.

»فيفا« يثني على اإلمارات
تلقى يوسف عبداهلل األمني العام لالحتاد اإلماراتي رسالة شكر 
من جيروم فالكه أمني عام االحتاد الدولي للعبة )فيفا(. وعبر الفيفا 
في خطابه، حسبما ذكره املوقع الرسمي الحتاد الكرة اإلماراتي، عن 
شكره العميق للجانب اإلماراتي إثر ترحيبه باستضافة مباراتي 
منتخبي اليمن وسنغافورة األوملبيني، املقررتني في 19 و21 احلالي 

ضمن التصفيات اآلسيوية املؤهلة ألوملبياد لندن 2012.

قطر مقرًا لألمن الرياضي
اختتمت في العاصمة القطرية الدوحة انشطة املؤمتر الدولي 
األول لألمن الرياضي الذي أشرفت أكادميية قطر الدولية للدراسات 
األمني���ة على تنظيمه على مدى يومني مبنطقة »أس���باير زون« 
وش���ارك في أعماله 185 من كبار الشخصيات العاملية في مجالي 

الرياضة واألمن.
واوصى املؤمتر في ختام اعماله باتخاذ املركز الدولي للدوحة 
مقرا دائما له وقد تقرر أن يرأسه األملاني هيلموت سباهن رئيس 
األم���ن لبطولة كأس العالم لكرة القدم الت���ي اقيمت بأملانيا عام 
2006 ويض���م املركز مجموعة كبيرة م���ن االعضاء في مقدمتهم 

جون ستيفني الرئيس السابق لشرطة لندن.

غرامة على سماسرة األولمبياد
أعل���نت وزيرة الداخلية البريط�انية تيريزا ماي أن وزارتها 
س���ت�����رفع ال��غ���رام���ة ع���لى ب���يع ت����ذاك���ر دورة االلع��اب 
االوملب�����ية ف��ي الس����وق السوداء من 5 آالف جنيه إسترليني 

إلى 20 الفا.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية إن اإلجراء »يسعى لتأكيد 

عقوبة رادعة لعصابات اجلرائم اخلطرة واملنظمة«.

جيرارد يغيب 4 أسابيع
أعلن ليڤربول اإلجنليزي ام��س أن ق���ائده س���تيڤني جيرارد 
س���يغيب عن املالعب اربعة اس���ابيع بس���بب اإلصابة في أعلى 

الفخذ. 
وخ���ضع ج����يرارد )30 عاما( لع���ملية ج����راحية ن���اجحة 
ف���ي الفخ���ذ ول����ن يع���ود إلى امل���الع���ب قبل منتصف أبريل 

املقبل.

العين والشباب لنهائي »الرابطة«
تأهل العني والش���باب الى املباراة النهائية ل���كأس ال�رابطة 
االماراتي���ة بفوزهم���ا على الوصل 3 - 2 والوح���دة 3 - 1 على 
التوالي في نصف النهائي. وس���يعلن عن موعد املباراة النهائية 

في وقت الحق.

تعادل مثير بين الكرامة والوثبة

الدوري البحريني 18 الجاري

الهالل إلى نهائي كأس ولي العهد

تعادل الكرامة مع جاره الوثبة 
1 - 1 في درب���ي مدينة حمص 
ضمن املرحلة الرابعة عشرة من 
بطولة سورية. وجاءت املباراة 
مثيرة عل���ى الرغم من االمطار 
الغزيرة التي حولت بعض اجزاء 
امللعب الى برك صغيرة، وفرض 
الكرامة س���يطرته على معظم 
مجريات الشوط االول الذي شهد 
تألقا فوق العادة حلارس الوثبة 

ابراهيم عاملة الذي تصدى خلمس 
كرات صعبة سددها السنغالي 
ماكيتي ديوب وحيان احلموي، 
وساندته العارضة في التصدي 
لكرة سادسة سددها احلموي.

وفي الش���وط الثاني، عانى 
التحرك  الالعبون من صعوبة 
والتمرير وبذلوا جهودا مضاعفة 
اسفرت عن هدف السبق للوثبة 
عبر وائل الرفاعي من تسديدة 

داخل املنطقة )77(. ورد الكرامة 
بهجمات مكثفة بحثا عن التعديل 
الى ان حمل���ت الدقيقة الثالثة 
من الوقت ب���دل الضائع ركلة 
جزاء احتسبها احلكم خلشونة 
داخل املنطقة ادرك منها ماكيتي 
هدف التعادل )93(. ورفع الكرامة 
رصيده الى 27 نقطة في الصدارة 
مقابل 18 نقطة للوثبة في املركز 

السابع.

قرر االحت����اد البحريني لكرة 
القدم استئناف منافسات الدوري 
في 18 احلالي بع����د فترة توقف 
اضطراري����ة فرضته����ا األحداث 
التظاهرات  السياس����ية وموجة 

التي تشهدها الساحة البحرينية. 
وقررت جلنة املسابقات في االحتاد 
استئناف مباريات الدوري اعتبارا 
من 18 اجل����اري بإقامة مباريات 

املرحلتني الثامنة والتاسعة.

وكان احتاد الكرة قرر جتميد 
النشاط الكروي وتأجيل املباريات 
بناء على رغبة بعض األندية التي 
تقدمت بخطابات رسمية تطلب 

ذلك.

النهائية  املباراة  الهالل  بلغ 
العه���د  ملس���ابقة كأس ول���ي 
الس���عودي لكرة القدم 2 - 0 
على ستاد امللك فهد الدولي في 
الرياض في الدور نصف النهائي. 

وسجل الروماني ميريل رادوي 
الفري���دي )54(  )18( وأحم���د 
الهدفني، وأض���اع رادوي ركلة 

جزاء )58(.
ويلتقي اله���الل في النهائي 

مع الوح���دة او االتفاق اللذين 
يتقابالن في مباراة نصف النهائي 
الثاني. وهي املرة الرابعة على 
التوالي التي يقصي فيها الهالل 

غرميه عن املسابقة.

تّوج فريق كاظمة أللعاب القوى بلقب بطولة 
كأس االحتاد لفئة العمومي برصيد 53 نقطة فيما 
انتزع الفحيحيل لقب فئة الناش���ئني برصيد 37 
نقطة في اليوم اخلتامي للبطولة التي أقيمت على 
مضمار محمد الرشدان برعاية الشركة الوطنية 
لالتصاالت والتي قدمت الهداية والدروع للفائزين 
باملراكز االولى. وحل ثانيا في فئة العمومي فريق 
القادس���ية برصيد 45 نقطة فيما نال التضامن 
املركز الثالث برصيد 32. وفي فئة الناشئني جاء 
نادي الساملية في املركز الثاني برصيد 32 نقطة 
وتشارك فريقا الكويت والساحل باملركز الثالث 

برصيد 20 نقطة.
وبعد ختام البطولة أشاد أمني سر احتاد العاب 
القوى محمد العتيبي ب���أداء كافة العبي األندية 

الفتا، إلى أن البطولة ش���هدت في يومها الثالث 
حتطيم كاظمة للرقم الكويتي في سباق )4×100 
تتابع( ما أعطى الفريق 9 نقاط إضافية بحسب 
نظام البطولة وبفضل ه���ذا انتزاع الفريق لقب 
فئة العمومي التي كان يحتكرها في السابق فريق 

القادسية.
من جهته قال مدير العالقات العامة في الشركة 
الوطنية لالتصاالت عبدالعزيز البالول ان البطولة 
كانت قوي���ة وممتعة جدا وكنا نش���اهد في كل 
يوم مفاجأة جديدة، وأش���ار الى أن دعم الشركة 
الوطنية لالتصاالت للعبة العاب القوى وغيرها من 
األلعاب الرياضية يأتي من اجل تطوير الرياضة 
الكويتية وحتفيز الالعب���ني على حتقيق نتائج 

جيدة ومميزة.

العبو كاظمة أبطال كأس االحتاد

فرحة العبي الفحيحيل بلقب الناشئني

القطري ناصر العطية أبرز املرشحني للقب في إحدى مراحل السباق

السويدي كريستيان فيلهلمسون يراقب حسني عبدالغني  )رويترز(

الفنانة االرجنتينية هوت ميلينا


